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Aos três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – 

António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: _____ 

a) O pagamento de factura referente à compra de uma bateria para a viatura 23-67-KD, 

no valor de cento e sessenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos. ______________ 

b) O pagamento de factura referente à compra de Discos para  tacógrafo no valor de 

quarenta euros e trinta e quatro cêntimos. __________________________________ 

c) O pagamento de factura referente à reparação de portão da escola primária, instala-

ção de fechadura electrica no portão do JI e reparação de abrigos de passageiros, no 

valor de trezentos e noventa e um euros e oito cêntimos. ______________________ 

d) O pagamento das senhas de presença de dois mil e dezoito aos membros da Assem-

bleia de Freguesia no valor total de quatrocentos e cinquenta e três euros e quarenta 

e dois cêntimos. ______________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) Proceder à alteração número sete ao orçamento da despesa: ____________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

Rubrica 01030101 – Encargos com a saúde – ADSE- no valor de sessenta e quatro 

euros e oitenta cêntimos. _______________________________________________ 

Rubrica 01030901 – Seguro de Acidentes de Trabalho - no valor de quarenta e qua-

tro euros e cinquenta e cinco cêntimos. ____________________________________ 

Rubrica 02012100 – Outros Bens -  no valor de seis euros e sessenta e seis cêntimos.  
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Rubrica 02020301 – Manutenção de Viaturas - no valor de oitenta e cinco euros e 

noventa e sete cêntimos. ________________________________________________ 

Rubrica 02020306 – Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância - no 

valor de cento e trinta e nove euros e dezasseis cêntimos. _____________________ 

Rubrica 02020901 – Telefone fixo / Internet / Audiovisual J.I -  no valor de dois 

euros e cinquenta cêntimos. _____________________________________________ 

Rubrica 02020902  - Telemóveis -  no valor de sete euros e cinquenta cêntimos. ___ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

Rubrica 02010201 – Gasolina - no valor de vinte euros. _______________________ 

Rubrica 02010202 – Gasóleo - no valor de cento e setenta e nove euros e cinquenta 

cêntimos. ___________________________________________________________ 

Rubrica 02010801 – Material de Escritório – Junta de Freguesia no valor de cento e 

cinquenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos. __________________________ 

b) Proceder à alteração número oito ao orçamento da despesa: ____________________ 

REFORÇO: ________________________________________________________ 

     Rubrica 030601 – Outros Encargos Financeiros no valor de dez euros e três cênti-

mos. __________________________________________________________________ 

DIMINUIÇÃO: _____________________________________________________ 

     Rubrica 02020307 – Manutenção e Conservação de Caminhos no valor de dez euros 

e três cêntimos. _________________________________________________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

Ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas horas e quinze minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira. ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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